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ABSTRACT 

 The cardinal aspect which introduced the miraculous nature of the Qur’┐n to 
the people of Arabia is the domiciled notion of coherence in the divine scripture. 
From its very inception, it was acknowledged in the rich literary circles of their 
great linguists that the Qur’┐n has a distinguished style which has no match in 
time and history. The arrangement of its expression, conciseness and 
comprehensiveness of its phrases contain some unbound depth of meaning and 
wisdom. The highest level of its rhetoric and eloquence marks an outstanding 
perfection in arrangement and argumentation. This axiom is known as ‘na╘m or 
tan┐sub al Qur’┐n’. The determination and zeal of Muslim scholars of the 
subcontinent in this regard is particularly remarkable. Qur’┐nic scholarship in 
the subcontinent not only conformed to the classical heritage of Qur’┐nic studies 
but also added a substantial amount of new avenues and unaccustomed trends to 
I‘j┐z al Qur’┐n. This research analyses many valuable contributions rendered by 
the scholars of subcontinent to the cohesive nature of the Qur’┐n. 

 الكريم:تدبر القرآن مقدمة في 
صحيفة، وهداية وإرشاد، فالدرجة األوىل يف سّلم اإلستفادة  -بطبيعة احلال–إن القرآن الكرمي 

منه هو اإلستماع واإلصغاء إليه ولكن اإلستماع احملض ال يغين من جوع. فما اقتضى منه هو 
1Fفإن العلم ما مل يصحبه عمل ترف عقلي ليس غري. العمل به،

1 
وكذلك من الشروط األساسية لإلستفادة من القرآن الكرمي واإلنتفاع به هو وجود الرغبة إليه 

 والطلب لإلستفادة منه. فإن من سنة اهللا تعاىل ونواميسه أنه ال يعطي إال بالرغبة والسؤال.
2F

2 
رة وغري املذكورة، فإن اإلستفادة احلقيقية من القرآن ولكن رغم وجود مؤيدات اإلستفادة املذكو 

الكرمي ال حتصل إال بالتدبر فيه. األمر الذي رغب القرآن الكرمي فيه وحث عليه يف مواضع 
متعددة، ووصف به املؤمنني الذين يتلون كتاب اهللا بفهم وتفكري وال خيرون عليه صما وعميانا. 

 اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد. أستاذ مساعد يف قسم التفسري وعلوم القرآن، بكلية أصول الدين، ∗
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ا َوُعْمَيانًاَوالَِّذيَن ِإَذا ذُكِّرُ قال تعاىل:  َها ُصمًّ ْم ملَْ خيَِرُّوا َعَليـْ  وا بِآيَاِت َرهبِِّ
3F

أََفَال يـََتَدبـَُّروَن وقال:  3
 اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقـَْفاُهلَا

4F

اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ  أَفَال يـََتَدبـَُّرونَ ، وقال عز وجل:  4
5Fًفا َكِثريًا اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَال 

5  
وبقدر ما يكون تدبر اإلنسان يف كتاب اهللا تعاىل عميقا، بقدره تكون صلته بالقرآن وانسجامه 

َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـَلَنا َوِإنَّ اللََّه معه، وينكشف له مجال القرآن بدون حجاب. 
6Fَلَمَع اْلُمْحِسِنَني 

6  
األمساء والصفات" عن احلسن يقول: قال أمري املؤمنني عثمان بن عفان أخرج البيهقي يف "

رضي اهللا عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كالم ربنا. إين ألكره أن يأيت علي يوم ال أنظر 
 يف املصحف. وما مات عثمان رضي اهللا عنه حىت خرق مصحفه من كثرة ما يدمي النظر فيه.

7F

7   
لقرآن الكرمي تظهر لكونه أساسا يف معرفة مكانة كتاب اهللا عزوجل املعجز إن أمهية التدبر يف ا

وما قام به من  ،اخلالد وما اشتمل عليه من آيات ومعجزات، وما انفرد به من آفاق وأعماق
وإخراج اجليل البشري من  ،دور يف نشر اهلداية والوصول إىل احلقيقة وربط املخلوق باخلالق

السخافات والضالالت إىل قمة اإلنسانية السامية القائمة على الرسالة  الظلمات إىل النور، ومن
السماوية واهلداية الربانية، وما اشتمل عليه من نبوءات تبدو متحدية للعقل والقياس كالشمس 

 الساطعة من وسط الضباب والغبار.
8F

8 
تدبر يف هذا قدمي الركائز األساسية للتبعض العلماء ضرورة  رأى رلتصو ا اوانطالقًا من هذ

فكرة نظام القرآن أو احملاور  منها ،نظريات قرآنية عامةو  تصورات الكتاب املعجز فقدموا
فهم معانيه  ملكتاب اهللا عزوجل فيحصل هل ونينطلق من خالهلا الدارسلكي القرآنية، 
 بصدق ونيشهد م وبأميا�م،يديهأيسعى بني  انور  دواعلى دراسته فيج واهبا أن يقبل ونويستطيع

ر فيه احلوادث والتغريات ثواء ومل تؤ هما جاء فيه وبكونه منـزّال من اهللا مل متسه يد التحريف واأل
 .مإمياناً إىل إميا� وافيزداد

هذا اجلانب اإلعجازي يف كتاب اهللا عزوجل قدميًا وحديثًا كانوا على  اأن الذين تناولو  وديبو 
بوقوع اخللل  ةلئييف تلك األقوال الشاذة القادراية جيدة بأن هذه النظرية هلا دور كبري يف تز 

جهود قيمة يف إثبات املفسرين  ؤالءوالتناقض والسقط والتحريف يف كتاب اهللا تعاىل فكان هل
وقد تزايد هذا اإلهتمام  ناسبية يف القرآن الكرمي ودفع الشبهات الواردة يف هذا اجملال.تالنظرية ال

9Fشرقون من الشبهاتيف القرن العشرين بعد ما أثاره املست

حول كتاب اهللا تعاىل بأنه ال حيمل   9
يف طياته ربط وتناسق وأن أجزاؤه مجعت عشوائيا دون مراعاة نظم وتناسب. وقد سامهت هذه 

 اجلهود املباركة يف جتديد وتطوير الطرائق التدبرية يف كتاب اهللا عزوجل.
عن مآثر علماء شبه القارة يف هذا  شذرةاإلعجاز التناسيب كذريعة التدبر يف القرآن الكرمي، 

 :حىت عصر اإلصالحي اجملال
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إن ما نسميه باإلعجاز التناسيب، يتكون من التناسق البديع والرتابط الدقيق يف سور القرآن 
الكرمي من حيث نظمها ومعانيها األمر الذي يفوق يف روعته ودقته ومجاله كل معهود يف لسان 

بالنظم والنظام أو بالتناسب  ا البشر. وقد مساه بعض العلماءالعرب ومجيع األساليب اليت عرفه
أو املناسبة بني آيات القرآن يف كل سورة وبني السور اليت يرتبط ببعضها ارتباطا متناسبا حمكما 
دقيقا، فالتناسب يف القرآن الكرمي يتجاوز الكلمات والصيغ التعبريية ويتعدى إىل املعاين اليت 

مة بعضها ببعض مثل اجلواهر والدرر اليت تأخذ مكا�ا املناسب يف عقد جندها متناسقة ومتناغ
  مجيل.

وقد تصدي للكشف عن مجال هذا التناسق والرتابط عدد كبري من علماء التفسري وعلوم القرآن 
والشيخ  ،والعالمة جار اهللا الزخمشري، والبقاعي ريب،جيدر بالذكر منهم القاضي أبو بكر بن الع

10Fدلسي، واإلمام الرازي، والسيوطي، من املتقدمني.أبو حيان األن

10 
فقد  ،إن نصيب علماء اهلند من خدمة كتاب اهللا العزيز يف هذه الناحية نصيبًا غري منقوص

تناول بعضهم جوانب من هذا النوع وجعلوها أداة لتدبر كتاب اهللا عزوجل نذكر منهم على 
11Fسبيل املثال: الشيخ علي املهائمي

12Fهللا الدهلويواإلمام ويل ا ،11

، والشيخ أشرف علي 12
13Fالتهانوي

14Fواملعلم عبداحلميد الفراهي 13

15F، والشيخ حسني علي14

والشيخ أمني أحسن  15
16Fاإلصالحي

17Fواألستاذ أبو األعلى املودودي 16

18Fواألستاذ عبداهللا يوسف علي 17

مؤلف تفسري ، 18
 اللغة اإلجنليزية.ب

تتمثل يف أن  لدراسة املوضوعيةة اويل اهللا الدهلوي يف هذا املوضوع بتقدمي فكر الشيخ ساهم 
وعلم التذكري  ،علم األحكام، وعلم املخاصمة :معاين القرآن املنطقوقة ال خترج عن مخسة علوم

 وعلم التذكري بأيام اهللا، وعلم التذكري باملوت وما بعد املوت. ،بآالء اهللا
ليس أسلوب  علوميف بيان هذه ال يرى الشيخ ويل اهللا الدهلوي أن أسلوب القرآن الكرميهذا و 

"وإمنا وقع بيان  الكالم املكتوب بل هو يشبه أسلوب اخلطب العربية القدمية يقول الدهلوي:
هذه العلوم على أسلوب تقرير العرب األول ال على أسلوب تقرير املتأخرين فلم يلتزم يف آيات 

اعة صنة كما هو األحكام اختصارًا خيتاره أهل املتون، وال تنقيح القواعد من قيود غري ضروري
19Fاألصوليني وال تنقيح الرباهني على طريق املنطقيني"

19 
جانب من جوانب اإلعجاز  الذين يربزون درسته التفسرييةمرجال و الشيخ حسني علي  هذاو 

املوضوعية أو باملوضوع الرئيسي لكل سورة بل بالوحدة التناسيب بالوحدة وهو الذي يسمونه 
حاول قد و  .أن كل سورة حتتوى على دعوى واألدلة املؤيدة هلاللقرآن الكرمي كله. فإ�م يرون 

اآليات  استخراج األدلة املثبتة هلا منيف كل سورة مع  ىتفاسريهم إكتشاف الدعو  يفهؤالء 
 .تاكرميال



 
 ۲۰۱۳، يونيو-يناير اإلعجاز التناسبي للقرآن الكريم   1،العدد٤:المجلدپشاوراسالميكس

  

72 
 

هذا ويضيف رجال املدرسة إىل هذا الرأي بعدًا جديدًا فيقولون بأن القرآن الكرمي كله من أوله 
وضوع واحد هو التوحيد وأنه مقسم إىل أربعة أجزاء وأن كل جزء من إىل آخره يدور حول م

20Fهذه األجزاء األربعة يتناول جانباً من هذا املوضوع الرئيسي الذي يتحدث القرآن عنه.

20 
ومن سورة  واحد، فاجلزء األول وهو من فاحتة الكتاب إىل سورة األنعام حيتوي على مضمون

اجلزء الثالث من سورة الكهف  أ، ويبدثان لى مضموناألنعام إىل الكهف جزء كان حيتوي ع
واجلزء الرابع (من سورة سبا إىل آخر القرآن)، ، املضمون الثالثعلى إىل سورة سباء ويشتمل 

  .التحميدبحة تالسور مفت ذهوكل من ه بعميثل املضمون الرا
 بيان ختليق العامل للداللة على ألوهيته تعاىل :ففي األول

 بيته للخالئقتر  :ويف الثاين •
 يف األشياء وحدهيبارك ويف الثالث: أن اهللا سبحانه  •
 ع عنده إىل بإذنه.شف عليه أحد بشيء وال يال جيربأنه املالك الواحد القهار و  :ويف الرابع •

�ا خاصة له دون غريه الذي أي أ ،ومعىن احلمد هللا أن كل احملامد هللا خاصة، وفيه حصر
ويرى أن املضامني األربعة، اجتمعت يف الفاحتة ككو�ا خالصة ينسبون أهل الشرك إليه احلمد، 

اهللا عزوجل  من املرء االقرآن الكرمي، كما اجتمعت مضامني الفاحتة يف البسملة حيث يستعني هب
فشروع القرآن حبصر اإلستعانة باهللا واخلتم على سورة  ،مبا أشرك بهال فيقول بسم اهللا أستعني 

2اإلستعانةاإلخالص واملعوذتني ختم ب 1F

21 
منظم الرتتيب "وهذا السيد املودودي الذي أوضح يف مقدمة تفسريه تفهيم القرآن، أن القرآن 

22Fغري مفكك البناء"

أن القرآن وحدة ب "املصطلحات األربعة يف القرآن" هكما أوضح يف كتاب  22
مل خيرج  الذي واحدة متماسكة األجزاء تدور آياته حول موضوع واحد هو موضوعه الرئيسي

23Fعنه قيد شعره.

23 
كما ذكر أن املوضوع الرئيس للقرآن هو بناء اإلنسان وحياته على عقيدة التوحيد اليت تقود إىل 

ويشرح فكرته هذه يف كتابه املصطلحات األربعة يف القرآن حيث قال أن  ،النجاح احملقق
بادة والدين املوضوعات الرئيسية اليت تدور حوهلا آيات القرآن كلها وهي اإلله، والرب، والع

24Fوعلل بأن مجاع ما يدعو إليه القرآن الكرمي هو أن اهللا تعاىل هو اإلله الواحد األحد

والرب  24
ويؤكد  ،مد ال إله إال هو وال رب سواه وال يشاركه يف ألوهيته وال يف ربوبيته أحد"صالفرد ال

كتاب اهللا املودودي على أنه ال بد أن تفهم هذه املوضوعات ملا هلا عالقة وطيدة بفهم  
25Fعزوجل.

25 

فرتة طويلة من حياته يف تدبر القرآن ودرسه الذي أنفق األستاذ محيد الدين الفراهي  وهذا
الدوؤب هذا إىل كشف نظام القرآن وحتديد مالحمه تأصيًال وتقعيداً  هتدبر  هأداف ،وتدريسه
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 مبنياً على أصول فناً مستقالً  احىت جعله اه، وتعميقهنظريت وتفريعاً. وقد عمل الفراهي يف تطوير
وقواعد مستنبطة من أساليب القرآن وقواعد اللغة وقد جعله عمدة يف فهم كتاب اهللا وأصًال من 

عما  يف بنيتها وكينونتها ومفتاحًا للكنوز القرآنية وقد اختلفت نظريته التناسبية ،أصول التفسري
لكالم من البداية إىل النهاية من األوائل الذين حاولوا الكشف عن املناسبة اليت ينتظم هبا ا قاله

وقد قدم الشيخ نظريته هذه  يف   غري نظر إىل أمر عام شامل ينتظم به حمتوى اآلية أو السورة.
نظام القرآن  املسماة بـ تفسريه قدمةكتاباته مثل دالئل النظام والتكميل يف أصول التأويل وم

26Fوتأويل الفرقان بالفرقان

 . يقول الفراهي:26
ادنا من النظام أن تكون لكل سورة صورة مشخصة، فإن معاين علم أن مر إ"

الكالم إذا ارتبط بعضها ببعض وجرت إىل عمود واحد، وكان الكالم ذا 
ذا نظرت إىل الكالم من إوحدانية، فحينئذ ال يكون إال وله صورة مشخصة. ف

27Fهذه اجلهة، رأيت ما فيه من اجلمال واالتقان والوضاحة"

27
  

 ويقول أيًضا:
نظام هو الذي يعطي السورة وحدانيتها اليت هبا صارت سورة كاملة "فال

28Fمستقلة بنفسها، ذات عمود جتري إليه أجزاؤها ."

28
  

هذا يرينا أن كل سورة قرآنية هلا شخصية معينة و مجيع أجزائها تدور حول نكتة أساسية و 
كالم وهو احملصول هو " ...مجاع مطالب اخلطاب فإليه جمرى ال الذي يسميها الفراهي بالعمود

واملقصود منه فليس من أجزائه الرتتيبية ولكنه يسري فيه كالروح والسر، والكالم شرحه 
وتفصيله، وإنتاجه وتعليله ورمبا حيسن إخفاؤه فال يطلع عليه إال بعد استيفاء الكالم والتدبر 

29Fفيه."

29
 
ب إمنا هو جزء من النظام "والفرق بينهما أن التناس  الفرق بينه وبني التناسب بقولههذا وبّني 

فإن التناسب بني اآليات بعضها مع بعض ال يكشف عن كون الكالم شيًئا واحًدا مستقًال 
بنفسه، وطالب التناسب رمبا يقنع مبناسبة ما ورمبا يغفل عن املناسبة اليت ينتظم هبا الكالم 

م اتصاهلا، فإن اآلية التالية فيصري شيًئا واحًدا، ورمبا يطلب املناسبة بني اآليات املتجاورة مع عد
رمبا تكون متصلة باليت قبلها على بـُْعٍد منها وباجلملة فمردانا بالنظام أن تكون السورة كالًما 
واحًدا مث تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة والالحقة أو باليت قبلها أو بعدها على بـُْعٍد ما  

آليات رمبا تكون معرتضة فكذلك رمبا كما قدمنا يف نظم اآليات بعضها مع بعض؛ فكما أن ا
األصل ترى القرآن كله كالًما واحًدا ذا مناسبة وترتيب يف  تكون السور معرتضة. وعلى هذا

أجزائه من األول إىل اآلخر فتبني مما تقدم أن النظام شيء زائد على املناسبة وترتيب 

30Fاألجزاء."

30 
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ًصا يف تدبر القرآن ووضع له األصول، أن قصد الشيخ محيد الدين الفراهي الذي تبىن منهًجا خا
يكتب تفسريًا كامًال حسب منهجه فشرع يف كتابته ولكنه مل يكتب إال تفسري بعض الِقصار 
من السور ونبذًة من تفسري سورة البقرة حىت وافْته املنيُة، فقام ألداء هذه املهمة تلميُذه الرشيد 

امًال باللغة األردية يف تسع جملدات باسم الشيخ أمني أحسن اإلصالحي ، وكتب  تفسريًا  ك
الذي  "يف "تدبر القرآن  ةالتناسبي تهيف هذا الصدد وطبق نظري أستاذهفحذا حذو » تدبرِقرآن«

 .، وباهللا التوفيقحنن يف صدد دراسته اآلن

31F"قرآنالتدبر " هتفسير و الشيخ أمين أحسن اإلصالحي 

31
: 

تلقى  م، 1904عام باهلند،   أعظم جرمل، مفسر القرآن، ولد يفأمني أحسن إصالحي عا
 . وقدفالًحا متديًناللقرية. وكان والده حافظ حممد مرتضى  مدرستنييف  البتدائي تعليمه ا

 رسة. وتقع هذه املدةالثالثملرحلة يف ام 1915االصالح" يف عام  مدرسة"اإلصالحي بـ التحق
كبري على شخصية الشيخ   أثرله لذي . واملعلم امبهور الدينية يف قرية صغرية سراي مري بالقرب

، عبقرياعاملا نفسه الذي كان ب ن نكراميأمني أحسن يف حياة املدرسة هو األستاذ عبدالرمحٰ 
مدرسة اإلصالح بعد خترجه من وبث يف اإلصالحي روًحا لتعلم اللغة العربية وآداهبا وإتقا�ا؛ و 

يف جبنور كما  صحيفة "املدينة" ب تعلق لفرتة من الوقت ، و ، دخل جمال الصحافةم1922عام 
ويف عام  اليت كان يصدرها األستاذ عبد املاجد دريابادي. "سچ"جملة مع كان له ارتباط 

ويدرس القرآن معه.  إليه  ليأيتم طلب املعلم محيد الدين الفراهي من أمني أحسن 1925
على مدى و  القيمة،لالستفادة من هذه الفرصة  دٍ مسريته الصحافية دون تردُّ من  تخلىف

، بقي معه مثل ظله. كان يف هذه م1930يف عام  الفراهيوت ماملقبلة حىت  ةالسنوات اخلمس
م وتعلّ وهي فرتة قام اإلصالحي فيها بدراسٍة عميقٍة للقرآن الكرمي،  ،جديٌد حلياته الفرتة تشكيلٌ 

 اأيضً ي اإلصالحكان  هذا الوقت خاللَ  ، وكتاب اهللال ةٍ مباشر  أصوَل دراسةٍ  الفراهيمن 
الفراهي قرأ اإلصالحُي بعد وفاة  .مدرسة اإلصالحيف  العريبَ  األدبَ و  الكرميَ  س القرآنَ يدرّ 

م 1936شارح الرتمذي؛ ويف عام  ن املباركفورياحلديَث على يد احملدث الكبري موالنا عبدالرمحٰ 
حتت رعاية هي، و للفرا ةالقرآني ةالفكر  لنشرأسس اإلصالحُي معهًدا صغريًا باسم "دائره محيدية" 

كتابات من   أجزاء كثريةً فيها ترجم  اليت  »اإلصالح«، أصدر اإلصالحي جملة هذا املعهد
وبعد ذلك  م1939عام إىل اللغة األردية، ومازالت اجمللة تنشر  املكتوبة باللغة العربية الفراهي 

سها موالنا هذا وكان اإلصالحُي من طليعة أعالم اجلماعة اإلسالمية اليت أس نشرها. وقفُ 
اجلماعة، كان اإلصالحي قامته يف إوخالل  م،1941يف عام اجلليل  سالمياملودودي العامل اإل

قام خالل هذه الفرتة، ، و الشورى) لسجما يف اهليئة املركزية احلاكمة (عضوً ا مهًما و فكريً ا عنصرً 
من  هكان قد وضعوهو اهلدف الذي  اإلصالحي بوضع اللبنة األوىل لكتابة تفسري القرآن الكرمي 
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خالفات نشأت بينه  اجلماعة بعدى عن ، ختلّ م1958يف عام ، و قبله يف وقت مبكر يف احلياة
  للجماعة.دستور الوبني املودودي حول طبيعة 

هدفه املنشود من كتابة  لتحقيقِ  ا على فرصةٍ أخريً اإلصالحي  حصلة، عاماجلبعد خروجه من 
الذي كان ينشر فيه تفسريه. أقام  لة الشهرية "امليثاق"اجملصدر أيًضا أ، و القرآن الكرميتفسري 

الكليات  لطالباإلصالحي حلقًة علميًة باسم "حلقة تدبر القرآن واحلديث"، كان يدّرس فيها 
م 1965يف عام . و مسلماإلمام صحيح  القرآن الكرمي، و، و اوآداهبَ  العربيةَ  اجلامعات اللغةَ و 

اإلصالحي  أبو صاحللسقوط طائرة، لقي فيه املأساوي احلادث انتهى دور هذه احللقة ألجل 
م 1970، واصل اإلصالحي يف كتابة تفسريه، ويف ومع ذلك، حتفه(ابن أمني أحسن األكرب) 

 األشغالمن  كان أمامهإىل التوقف عن كل ما   رَّ طُ واضْ م سقط اإلصالحي مريًضا 1971 –
حيث  ل اإلصالحي إىل شيخوبورهم انتق1972يف عام مت شفآءه، و  بعد ذلك، ولكن الفكرية

من شهر  29كان يوم ، و إىل الهور رجع حىت م1979حىت عام  التفسريواصل العمل على 
، ائل ذروهتابلغ فيه هذا اجلهد اهلاليوم الذي م، 1980أغسطس  12هـ املوافق 1400رمضان 

  عاًما. 22وقد استغرقت كتابة التفسري مدة 
الذي ما زال خادًما  "تدبر القرآن واحلديث معهد"م أسس اإلصالحي 1981يف عام 

" يف عام "تدبراجمللة الفصلية  تأجريم)، و 1997ديسمرب 15حىت وفاته ( نشاطاته الفكريةل
يف وقت الحق ، و يف نص القرآن الكرمي أسبوعيةً  حماضراتٍ  م، وكان يلقي اإلصالحي1981

إلمام مالك يف جلسات ل"  أتدريس"موطبعلى مبادئ احلديث وبدأ  عميقةً   دراسةً توّىل 
صحيح "منه، دّرس بعض أجزاء بعد االنتهاء ، و من الطالب واملنتسبني لُنخبةٍ أسبوعية 
(تفسري القرآن يف تسع  تدبر قرآنله ، وقد ُدوِّنت هذه الدروس فيما بعد وُنشرت. "البخاري

 السفرهلذا  -ما عدا النظم الذي سوف نتحدث عنه -اتامليز جملدات) ولعل من أكرب 
. كالم شعراء اجلاهليةمن  السيما به و االستشهاد و كالم العرب ب إعتناء مؤلفه الكبري يالتفسري 

واستفادته من كالم العرب من  نواحي: الشرح اللغوي للمفردات القرآنية، وشرح األعالم 
 القرآنية، وتفهيم األساليب القرآنية، وحل املشاكل النحوية، وغري ذلك من اجلوانب.

 هذاالصدد: وهويقول يف
"هناك ثالثُة أموٍر ُمِعْينٍة يف حل مشكالت لغة القرآن وأساليبه، وهي:كتب 

32Fاللغة وكالم العرب، وكتب النحو، وكتب البالغة"

32
يقول أيًضا:"والذي ، و 

عليه التعويل يف هذاالباب هو كالم العرب، فإن حقائق األلفاظ تنكشف من 
مباشرة بكالم العرب، واليهدينا خالله، مث أساليب الكالم بأسرها هلا عالقة 
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يف هذاالباب كتب اللغة، ولكن كالم العرب فيه قحٌّ وموّلٌد، والتمييز بينهما 

33F ميكن بعد اِلمران الدوءب واملمارسة املتوالية..."

33 

 عند اإلصالحي: كأداة التدبرنظرية النظام أو المناسبات  
 ني:على نوعوسائل فهم القرآن أن اإلصالحي  يرى

34Fل الداخلية لفهم القرآنالوسائ .1

34
 

35Fالوسائل اخلارجية لفهم القرآن .2

35
 

ومن مجلة األصول املتبعة لديه والوسائل الداخلية يف فهم القرأن "النظم القرآين" الذي _يف 
رأيه_ ليس من باب اللطائف القرآنية و األسرار العلمية فحسب، بل إنه ميتلك مكانًة أساسية 

ه مفتاح أساسي من مفاتيح تدبر القرآن املثلى، وهذا هو عنده يف فهم القرآن الكرمي، و إن
املنطلق األول الذي خيتلف فيه اإلصالحي مع بقية املفسرين، فإن علم املناسبات القرآنية مهما 
بلغ من الدقة و العمق فإنه ليس عندهم أصًال من أصول التفسري؛ يقول اإلصالحي:"األمر 

الذي هو خري دليل على تعيني التأويل الصحيح هو نظم  الثاين الذي البد منه يف فهم القرآن و

36Fالكالم...و إدراكه هي اللبنة األوىل لفهم القرآن."

ويقول يف موضع آخر:"إن نظم الكالم  36
جزء أساسي له وال ميكن أن يكون كالًما مجيًال إذا خال من النظم، و ٰلكن لألسف، القرآن 
خاٍل من أي نظم عند مجاعة مع كونه معجزًة يف الفصاحة و البالغة، و عند ٰهوالء الناس ليس 

37Fهناك أي ترابط و ال تناسق يف آيات القرآن وسوره."

37
 

ان نظم القرآن هو أصل أساسي لفهم القرآن، فالبد من اإلملام به ملن تصّدى لتفسريه إذ فلما ك
بدونه هو اليصل إال إىل جمموعة من األحكام املبعثرة وشتات اهلدايات، فإن القرآن الكرمي وإن  
كان مركًبا من نفس الكلمات و اجلمل اليت يرتكب هبا الكالم العريب و لكن ترتيبه ترتيب 

38Fذو مجال و روعة ال يدانيه كالم و ال يباريه.معجز 

38
 

مث هناك ميزة رئيسية يشري إليه اإلصالحي يف كتاباته و هو أننا حينما نرجع إيل كتب التفسري 
 –نرى حتت آية واحدة شىت األقاويل واخلالفاِت الفقهيَة و العقديَة والكالميَة و لكن كثريًا منها 

يقول:"إنين اْضطُرِْرت إيل اختيار قول واحد، ألنه  النظم؛منشأها عدم رعاية  –عند اإلصالحي 

39Fال يبقى هناك حاجة إىل التجوال هنا و هناك بعد مراعاة النظم حق رعايته."

39
 ويقول أيًضا: 

"ومهما قـَلَِّت اْخلالفات الفقهية يكون هناك وفاق بني صفوف األمة، فعلم من ذلك أن النظم 
فإنه كذلك ميّهد طريًقا لوحدة األمة اإلسالمية، فاًذا نستطيع القرآين كما يفيد يف فهم القرآن، 

40Fأن نقول إن النظم له أمهية أساسية من الناحية االجتماعية والسياسية أيًضا."

40
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يرى األستاذ اإلصالحي أن هذا النظام البديع، هو مفتاح لفهم معاين القرآن وإدراك غوامضه و 
على ترتيب سورة القرآن؛ أي: الرتتيب الذي جنده يف وسرب غوره. يقول: إننا إذا ألقينا نظرة 

سور القرآن الكرمي كما هو املكتوب اآلن يف املصاحف، لوجدنا أ�ا تنقسم إىل سور مكية وإىل 
فاملكيات  –سورة مدنية، ويبدو يف بادئ األمر أنه ليس هناك أي ترتيب يف املكيات واملدنيات 

ات، ولكن األمر ليس كذلك. فإن سور القرآن كلها تأيت مع املدنيات، واملدنيات مع املكي
مبكِّيها ومدنيِّها تنقسم إىل سبع جمموعات رئيسية، كل جمموعة تشتمل على سور مكية ومدنية، 
حبيث تبدأ كل جمموعة بسور مكية وتنتهي بسورة مدنية. وهذا يعين أن اجملموعات تبدأ 

 يف كل جمموعة قبل السور املدنية.وتأيت السور املكية  –باملكيات وتنتهي باملدنيات 
 .فاجملموعة األوىل تبدأ بسورة الفاحتة املكية وتنتهي باملائدة املدنية .1
 واجملموعة الثانية تبدأ بسورة األنعام املكية وتنتهي بسورة التوبة املدنية. .2
 واجملموعة الثالثة تبدأ بسورة يونس املكية وتنتهي بسورة النور املدنية. .3
 بعة تبدأ بسورة الفرقان املكية وتنتهي بسورة األحزاب املدنية.واجملموعة الرا .4
 واجملموعة اخلامسة تبدأ بسورة سبأ املكية وتنتهي بسورة احلجرات املدنية. .5
 واجملموعة السادسة تبدأ بسورة ق املكية وتنتهي بسورة التحرمي املدنية. .6
 اس املدنية.واجملموعة السابعة تبدأ بسورة امللك املكية وتنتهي بسورة الن .7

وال خيفى على أحد أن هذا الرتتيب توقيفي وليس اتفاقياً، وهبذا الرتتيب كان النيب صلى اهللا 
عليه وسلم يذاكر القرآن مع جربائيل عليه السالم، وكان الصحابة يقرأون القرآن مبوجب هذا 

 الرتتيب، وبه كتبت املصاحف يف األمصار واألعصار، فال خيلو من حكمه.
ورة موضوعاً رئيسياً يسميه األستاذ بالعمود، وتتصل أجزاء السور وآياته هبذا املوضوع إن لكل س

اتِّصاًال وثيقاً. وكذلك لكل جمموعة من اجملموعات السبع موضوع رئيسي أو عمود خاص، 
41Fوتتناول كل سورة من سور اجملموعة نواحي خمتلفة من نواحي هذا العمود.

ومع أن مجيع  41
تشرة يف كل واحد من السور واجملموعات، ولكن على الرغم من هذا موضوعات القرآن من

االشرتاك يف املوضوعات، فإن املوضوع الرئيسي اخلاص باجملموعة يستوىل على كل سور 
 اجملموعة، ويُرى تأثريه يف مباحثها.

 املائدة) –فالشريعة والنظام الفقهي واالجتماعي هو عمود اجملموعة األوىل (الفاحتة  .1
 التوبة) –امللة اإلبراهيمية وأصوهلا وفروعها هو عمود اجملموعة الثانية. (األنعام تاريخ  .2
النضال والصراع بني احلق والباطل والسنن اإلهلية فيه هو املوضوع الرئيسي للمجموعة الثالثة  .3

 (وهي من سورة يونس إىل سورة النور).
موعة الرابعة (وهي من سور النبوة والرسالة واخلصائص وامليزات اخلاصة هبا هو عمود اجمل .4

 الفرقان إىل سورة األحزاب).
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 احلجرات) –التوحيد ولوازمه ومقتضياته هو عمود اجملموعة اخلامسة (سبأ  .5
البعث واحلشر والنشر وما إليها من موضوعات اجملموعة السادسة (من سورة ق إىل سورة  .6

 التحرمي).
أغلبية السور فيها مكيات أيقظت العرب الناس) و  –واجملموعة السابعة هي املنذرات (امللك  .7

من سباهتم العميق وأشعلت نارًا من أقصى الغرب إىل أقصاه، نارًا أحرقت الكفر والشرك 
 وأحدثت ضجة يف قبائل العرب.

إنَّ السور املدنية يف كل جمموعة تتناغم مع أخواهتا املكيات يف اجملموعة وتتناسب معها يف 
ني املدنيات واملكيات يف جمموعة واحدة هي نسبة األصل بفروعه املوضوع واحملتوى، والنسبة ب

واألساس ببنائه. فاملكيات تعاجل األصول، واملدنيات تعاجل الفروع، واملكيات تعاجل املوضوع 
 باإلمجال، واملدنيات تعاجله بالتفصيل اجلدي.

له يف املطوالت إنَّ لكل سورة زوجاً. فإن اهللا سبحانه وتعاىل خلق من كل شيء زوجني. ومثا
البقرة وآل عمران ويف القصار املعوذتان. واجلدير بالذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان 
يراعي هذه النسبة يف تالوة السورة يف الصلوات. فكان يقرأ القيامة مع الدهر، والصف مع 

 اجملمعة واألعلى مع الغاشية.
الكلية (أي: كون السورة زوجًا زوجاً)؛ أل�ا فاحتة وأمَّا سورة الفاحتة فخرجت عن هذه القاعدة 

الكتاب كله، وهي فاحتة جملموعتها وفاحتة لكل اجملموعات أيضاً. ومن أمسائها الكافية. وفيه 
إشارة إىل أ�ا سورة مكتفية بذاهتا، كافية يف هدايتها وحمتواها، ال حتتاج إىل أن تصبح زوجاً 

 لسورة أخرى.
د من البشر أن يضمن هذا النظام البديع يف كتاب مل ينزل دفعة بإمكان أي أح فهل كان

واحدة؟ بل نزلت كلماته وآياته جنمًا جنمًا حسب مقتضيات الظروف استجابة لألوضاع وتلبية 
 –من املعلوم أن الرتتيب احلايل البديع الذي هو توقيفي ، حبيث إنه للحاجات وحالًّ للمشاكل

والنظام الدقيق الذي راعاه القرآن الكرمي يف ترتيب سوره  –أي: أساسه على الوحي اإلهلي 
ال يتصور عقًال أن رجًال يأيت بعبارات  فإنهوآياته وتناسبها، أمر ال يقل عن معجزة كربى؛ 

متفرقة تنطبق على مناسبات متنوعة، وتستجيب ملشاكل خمتلفة، يف أوقات شىت، يف أماكن 
دة، مثَّ جتمع هذه العبارات يف كتاب، يف ترتيب غري متعددة، ويف بيئات متباينة خالل مدة مدي

الرتتيب الذي أتى فيه صاحبها هبذه العبارات، مثَّ تدّون يف صورة كتاب، فإذا هبا تشكل كالماً 
 بديعاً يعجز يف نظمه وترتيبه البشرية كلها، ويدهش العقول ببداعة هذا الرتتيب وروعة النظم.

42Fهذا هو تلخيص 

42
ألستاذ املفسر أمني أحسن لتفسري تدبُّر القرآن"  " ما ورد يف كتاب 

إىل و يه الذي يرجع فضل اكتشافه يف الكتاب اإلهلي اخلالد، إل ،اإلصالحي عن النظام والتناسق
مة عبداحلميد الفراهي، يفتح آفاقًا جديدة يف البحث عن اإلعجاز التناسيب  والذي أستاذه العالَّ
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، فيحصل جزعكتاب املال هذا سير الد بتدبُّر القرآنالق ويقدم أرضية لإلنط يف القرآن الكرمي
 ونيشهدوبأميا�م،  ميديهأيسعى بني  انور هلم فهم معانيه ويشرح صدورهم للقرآن، فيجدوا 

ر فيه احلوادث ثواء ومل تؤ هبصدق ما جاء فيه وبكونه منـزّال من اهللا مل متسه يد التحريف واأل
 .م�إمياناً إىل إميا واوالتغريات فيزداد

 

 الهوامش والمصادر
فـََبشِّْر  كما هو مستفاد من قوله تعاىل َوالَِّذيَن اْجتَـَنُبوا الطَّاُغوَت َأْن يـَْعُبُدوَها َوأَنَابُوا ِإَىل اللَِّه َهلُُم اْلُبْشَرى  - 1

ُم اللَُّه َوأُولَِئَك ُهْم أُوُلو اْألَْلَباِب. الزمر: ِعَباِد. الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُولَِئَك الَِّذيَن َهَداهُ 
17 ،18 . 

لُّ َمْن كما هو مستفاد من قوله تعاىل: َويـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوَال أُْنزَِل َعَلْيِه آيٌَة ِمْن َربِِّه ُقْل ِإنَّ اللََّه ُيضِ   - 2
وقوله: ذِلَك ِبأَنَُّه كاَنْت َتْأتِيِهْم ُرُسُلُهْم ِباْلبَـيِّناِت َفقاُلوا أََبَشٌر ، 27َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن أَنَاَب، الرعد: 

يٌد التغابن:  ُهْم َمْن َيْسَتِمُعوَن ِإلَْيَك أََفأَْنَت 6يـَْهُدونَنا َفَكَفُروا َوتـََولَّْوا َواْستَـْغَىن اللَُّه َواللَُّه َغِينٌّ محَِ ، وقوله: َوِمنـْ
ُهْم َمْن يـَْنظُُر ِإلَْيَك أََفأَْنَت تـَْهِدي اْلُعْمَي َوَلْو  42َوَلْو كانُوا ال يـَْعِقُلوَن.يونس: ُتْسِمُع الصُّمَّ  ، وقوله: َوِمنـْ

، وقوله: َوَما أَْنَت هِبَاِدي اْلُعْمِي َعْن َضَاللَِتِهْم ِإْن ُتْسِمُع ِإالَّ َمْن يـُْؤِمُن ِبآيَاتَِنا 43كانُوا ال يـُْبِصُروَن يونس: 
 .81ْم ُمْسِلُموَن، النمل: فـَهُ 

 .73الفرقان:  - 3
 .24حممد:  - 4
 .82النساء:  - 5
 .69العنكبوت: - 6
البيهقي، أمحد بن احلسني أبو بكر، األمساء والصفات احملقق : عبد اهللا بن حممد احلاشدي، مكتبة  - 7

 .  524، رقم احلديث1/593): 1جدة، ط. –السوادي 
،    6سن علي، املدخل إىل الدراسات القرآنية:_ نقال عن الندوي، أبو احل8

)www.abulhasanalinadwi.org( 
إنطالقا من ما قاله بعض الطوائف املتطرفة بتحريف القرآن بدأ املستشرقون يدندنون هذا القول بأن  - 9

لذي القرآن مل يكن جممعا عليه عند مجيع الفرق اإلسالمية مثل الشيعة الذين شككوا يف صحته، األمر ا
نتج عنه تصور عدم ترتيب مضامينه وعدم وجود التناسب والتناسق يف نظمه ومعناه.  فهذا جولد زيهر 

God Zeiher  :املستشرق السويسري الذي يذكر هذا املوقف كموقف ذي وجاهة وقيمة إذ يقول
أن هذا ... إ�م قد تشككوا على وجه العموم منذ ظهورهم يف صحة صياغة النص العثماين وهم يدعون 

النص العثماين بالنسبة إىل القرآن الصحيح الذي جاء به حممد، يشتمل على زيادات وتغيريات هامة كما 
استؤصلت فيه أيضًا من جانب آخر، قطع هامة من القرآن الصحيح باإلبعاد واحلذف".مذاهب التفسري 

م. 1992، 5ريوت، ط ، دار إقرأ، ب293اإلسالمي (جولد زيهر ترمجة الدكتور عبداحلليم النجار: 
 ,tile some reading…a wearisome"ويقول تامس كارالئل بأن القرآن الكرمي 

confused jumble, crude, incondite.".  ويقول املستشرق الشهري منتجمري وات بأن
. هذا ".unsystematic…sustained composition at any great length"القرآن 
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القرآن ينقصه الرتتيب، وبأن ترتيبه احلايل عشوائي وبأن فيه تناقض، كثرية وأقوال املستشرقني يف أن 
 The New Encyclopedia ofنتحاشى ذكرها نظرا لضيق املقام.  ينظر على سبيل املثال، 

Britannica, Vol. 15, p. 342 
اب العزيز: (دار نقًال عن الغازي، الدكتور حممود أمحد، املدخل الوجيز إىل دراسة اإلعجاز يف الكت - 10

 190م): ٢٠١١-هـ١٤٣١البشائر اإلسالمية بريوت، لبنان، الطبعة األولی، 
هـ)، من أعالم اهلند ومن كبار علماء 835هو الشيخ أبو احلسن علي املهائمي اهلندي (ت  - 11

األحناف يف عصره. له "تبصري الرمحان وتيسري املنان يف تفسري القرآن". ومن خصائصه أنه أول من 
صدى يف شبه القارة اهلندية لربط اآليات بعضها ببعض يف تفسري كامل ألفه هلذا اهلدف فأفاد وأجاد. ت

 .256،257/ 4للتفصيل أنظر: األعالم للزركلي: طبع هذا التفسري يف جملدين يف مصر القاهرة.
واخر عصر م يف أ1702هـ/1114ولد الشيخ ويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي عام  - 12

امللك املغويل الشهيد "أورنكذيب عاملكري"، وأخذ العلوم عن والده الشيخ عبد الّرحيم (ت 
م) أحد أعالم العلماء اّلذين قاموا جبمع "الفتاوى اهلنديّة" (العاملكريية)، كما انتفع من  1718هـ1131

حب علماءها وقرأ م ومكث هناك عامني وص1730هـ1143كبار حمّدثي عهده. رحل إىل احلرمني سنة 
صحيح البخاري والكتب األخرى يف علم احلديث على الشيخ أيب طاهر حمّمد بن إبراهيم الكردي املدين 

 م.1732هـ/1145وعاد إىل اهلند سنة  –
ولقد قام  -إمتاز الدهلوي بعرض العلوم الشرعّية اإلسالمّية يف أسلوب حكيم جامع بني العقل والنقل 

حفظ الكيان اإلسالمي يف اهلند، وإليه يرجع الفضل يف نشر السّنة يف ربوع الدهلوي بدور عظيم يف 
م، له مؤلّفات تتدّفق حكمة وعلما، وتّدل على إمامته ومسّو  مكانته 1762هـ/1176اهلند. توّيف عام 

بني األئمة واألعالم، ومن أمجلها كتابه يف علم أسرار الشريعة "حّجة اهللا البالغة"، وله "املصفى" 
املسّوى" كالمها يف شرح املوطأ لإلمام مالك ، وله "الفوز الكبري يف أصول التفسري" للتفصيل انظر: و"

نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر (اإلعالم مبن يف تاريخ اهلند من األعالم)، دار  (عبد احلي):احلسين 
  .7/228: م.1992هـ/1413عرفات بريلي، اهلند ط:

لي التهانوي فاروقي النسب، هندي األصل، سين العقيدة، حنفي املذهب، هو الشيخ أشرف ع - 13
ذوثقافة دينية عميقة، صاحب خلق كرمية، وتأثري عظيم يف الشعب املسلم اهلندي. إشتهر التهانوي 
باإلصالح والتجديد السيما يف جمال التصوف والتزكية، اهتم بقضايا الدين والفكر، اعرتف له اجلميع 

قة ونفاذ البصرية، وكانت حياته مليئة باملآثر العلمية واإلصالحية. ترك التهانوي العديد من بالتبصر والد
املؤلفات واآلثار العلمية وأّلف كتبا تربو على مثامنائة كما حالفه احلظ يف التدريس و إفادة الناس ملدة 

لذين سطع جنمهم يف تعادل نصف قرن من الزمان، فقد خترج على يديه الكثري من العلماء األفذاذ ا
جماالت الفكر والعلم والدين،كما انتفعت به اهلند يف إصالح العقيدة والعمل والرجوع إىل اهللا وإصالح 

 النفوس.
له تفسري بيان القرآن، إعتىن فيه ببيان أوجه الربط بني السور واآليات، وله كتاب مستقل يف بيان ربط السور 

بعد عمر حافٍل قضاه يف  –إىل رمحة اهللا  توّيف التهانويآليات". واآليات مساه "سبق الغايات يف نسق ا
ليلة الثالثاء لست عشرة خلون من رجب سنة اثنتني  –التعّلم والتعليم، واإلفتاء، والتأليف واإلرشاد 

لالستزادة حول م ) يف قريته هتانه عن اثنتني ومثانني سنة، 1943هـ/ 1362وستني وثالمثائة وألف (
، و جمّلة: احلسن" (شهرية جامعة األشرفية ،الهور، 8/56تّية يراجع، احلسين، نزهة اخلواطر: سريته الّذا
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-48، 19-1/2هـ): 1987ديسمرب  –العدد اخلاص عن الشيخ أشرف علي التهانوي، عدد: أكتوبر 
80. 

ئح، وأ�ضها مبا هو اإلمام العالمة عبد احلميد الفراهي، الذي مأل علوم القرآن والتفسري مبا يغمرالقرا - 14
يبهر األلباب القوارح عن غرائب نكت يلطف مسلكها، ومستودعات أسرار يدق مسلكها.ولد سنة 

 ١٣٤٩هـ، يف قرية "فريها" _ قرية من قرى اهلند _ وتويف يف التاسع عشر من مجادى اآلخرة سنة ١٢٨٠
زمنًة، كثرياملطالعات لكتب اليهود هـ.برز على األقران يف التفسري وعلوم القرآن، وتعب يف التنقري عنهما أ

والنصارى، طويل املراجعات للشعر اجلاهلي، فارًسا يف دقائق املفردات العربية، مقدًما يف العلوم العقلية 
والنقلية، وكان مع ذلك مسرتسل الطبيعة منقادها، مشتعل القرحية وقادها، يقظان، وكانت له لفتات بارعة 

اللغات العربانية والفارسية واإلنكليزية والعربية بقوة حلييه، وله اطالع واسع يف األدب العريب القدمي، علك 
وإملام باللغة العربانية القدمية، واستطاع من خالل حصيلته اللغوية أن ينفذ إىل أعماق التوراة واإلجنيل، 

وه تلميذه ومييط اللثام عن التحريفات والتصحيفات، اليت طرأت على الكتب املقدسة القدمية.وحذا حذ
أمني أحسن اإلصالحي وكتب باألردية تفسريه "تدبر قرآن".لرياجع: الرتمجة اليت كتبها الدكتور حممد أمجل 

، و "ذكر فراهي"، للدكتور ١أيوب اإلصالحي يف مقدمة حتقيقه لكتاب مفردات القرآن للفراهي، ص
حته اجلامعية ملرحلة ماجستري الهور، نقال عن متني أمحد يف أطرو -شرف الدين اإلصالحي، دارالتذكري

م، حتت إشراف الدكتور جنيد أمحد اهلامشي 2012الشرف باجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد سنة
بعنوان: الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي:دراسة مقارنة بني "تدبر القرآن" ألمني أحسن اإلصالحي و 

 .6"األساس يف التفسري" لسعيدحوي:
حسني علي من علماء أهل السنة، وكبار املفسرين يف باكستان. ولد الشيخ يف ميانوايل،  الشيخ - 15

م، وتلقى تعليمه على بعض مشائخ 1866هـ/1283إحدى املديريات يف إقليم بنجاب الباكستانية سنة 
.  ديوبند منهم الشيخ رشيد أمحد الكنكوهي والشيخ حممد مظهر النانوتوي والشيخ أمحد حسن الكانبوري

كان كثري االستحضار للموضوعات القرآنية والربط بني سوره وآياته. ألف تفسري القرآن "بلغة احلريان يف 
ربط آيات القرآن" على منط ركز فيه على النظم القرآين وحتديد موضوعات السور، وإبراز معاين التوحيد 

ة موضوعات مجيع سور القرآن يف ودالئله يف كل سورة. وله "التبيان يف تفسري القرآن" حيتوي على خالص
عبارات موجزة. لإلستزادة يف ترمجة حياته ورجال مدرسته ينظر حممد قسيم منصوري، مدرسة الشيخ 
حسني علي يف التفسري النشأة اخلصائص التقومي، حبث مقدم للدكتوراه يف التفسري، باجلامعة اإلسالمية 

  وما بعدها. 102م:2001العاملية، إسالم آباد، سنة 
 ستأيت ترمجة حياته عند ذكر تفسريه بالتفصيل. - 16
 .190نقًال عن املدخل الوجيز إىل دراسة اإلعجاز يف الكتاب العزيز ، (املصدر السابق):  - 17
إن األديب املفكر عبد اهللا يوسف علي كان من كبار األدباء والكَتاب يف اللغة اإلجنليزية. قام برتمجة  - 18
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